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High Warlord Naj'entus  

 
 
Raid Setup  
Tank : 1  
Healeři: 7 minimum. Měli by jsme si jich přivést 8-9 pokud budeme mít problémy s manou 
nebo s celkovým přežitím (imho nám nehrozí ani jedno).  
DPS : 16-17, záleží na počtu healerů. Randged DPS, stejně jako ve většině TBC fightů, je zde 
preferována nad melee, protože meleeci v tomto fightu dostávají vice DMG protože jsou 
blízko u sebe  
 
Buffs, Pots and Consumables  
Forst Protection Potiony jsou v tomto fightu hodně užitečné.  
 
Použijem veškoré jídlo, které nám všem pomůže vymaxovat naše HP.  
 
Každý by měl mít absolutní minimum 8500 HP. 10000HP u každého v raidu je silně 
doporučeno a pro většinu raidů - skupin to je nezbytným požadavkem.  
 
Frost aura od paladinů, Forst resistance totemy od šamanů  
 
Bossovy ability  
 
HP - 3,600,000  
Melee - 3.5k do plátu  
Enrage - 8 minut  
 
Needle Spine - střílí needle spine na tři cíle, nejčastěji ve stejném úhlu/směru, přičemž ty 
spiny dávají za 2890-3910 fyzické dmg tomu koho zasáhnou a navíc dávají 2280 - 2520 frost 
dmg každému v okruju 6 jardů kolem zasaženého hráče. Tuto abitilu používá neustále s 
vyjímkou doby, kdy je pod Tidal shieldem, a pak 15s po sundání štítu obnovuje vystřelování 
needle spinu.  
 
Impaling Spine - vystřelí masivní osten, který způsobí 4513-4987 fyzické dmg a omráčí 
zasaženého. V době, kdy je hráč zasažen Impaling spine, se tento nemůže vůbec hýbat a 
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každou sekundu krvácí za 2750 dmg. Tuto abilitu boss nepoužává na MT a tato abilita 
nemůže být sundána immunitními abilitami.  
 
Tento osten je obrovská korálová střela která trčí jakoby z hrudi zasaženého hráče. Když se 
nějaký jiný hráč přiblíží k zasaženému je možné osten ze zasaženého "vyndat" s tím, že na 
hráči se objevý klasická ikonka pro "použít" a po stisknutí pravého myšítka je spine lootnut 
do inventáře a zasažený hráč se opět může pohybovat a přestane krvácet. V době kdy máš 
spine v inventáři, nejsi nijak ovlivněm a je možné nést celkem 5 spinů najednou. Pokud je 
spine hozen, letí rychle jako sněhová koule a jediným efektem je, že z bose sejme Tidal 
Shield  
 
Tidal Shield - tuto abilitu používá každých 60s. V době kdy je zaštítován, je immuní na 
všechna kouzla a útoky. V době kdy má štít Naj´entus regeneruje 1% svých HP za 2s. 
Jediným způsobem jak štít sundat je vrhnout na něj Impaling spine. Při zásahu štít jakoby 
exploduje a každému dá 8500 frost dmg (po včerejší zkušenosti to může být i 8700 a víc). 
Tento dmg se dá resistnout a dá se redukovat použitím Divine Shieldu, Icebloku, Cloak of 
Shadows a Frost ward.  
 
 
 
Strategie  
 
Pull  
Jednoduše nastřelit přes missdirection popř. si jej pulne sám tank.  
 
Rozmístění raidu  
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Pokud je to jen trochu možné, tak si každý udržuje 6 jardový rozestup kvůli dmg z Needle 
spinu.  
 
Melee stojí pospolu, rozdělení do dvou skupinek, přičemž tyto skupinky jsou od sebe dále než 
6jardů.  
 
Ranged DPS a healeři se rozprostřou jakýmkoliv způsobem kolem Naj´entuse s tím, že si drží 
6 jardové rozestupy.  
 
Boj  
Tankuje se uprostřed místnosti, kde je kolem něj rozprostřen celý raid. Tankovy by mělo být 
dáno 10-15s na vybudování aggra. Naj´entus začne vrhat Needle spiny na náhodné cíle od 
okamžiku jeho pulu.  
 
Jeho první Tidal Shiled příjde po 60s od pulu a druhý bude následovat za dalších 60s a tak 
dále po zbytek fightu.  
 
Na 20 a 40 sekundách od pulu, a dále pak na 20 a 40 s od jeho prvního Tidal Shieldu, 
Naj´entus vrhne jednu Impaling Spine na náhodného hráče. Lidé okolo zasaženého hráče musí 
okamžitě přestat dělat to co dělají a z melee range kliknout na spine a lootnout ho do svého 
inventáře.  
 
Při 60s ve fightu použije Tidal shield. Během této doby přestane dělat všechny ostatní věci a 
jede pouze melee útok do tanka. V této době tedy musí být každý v raidu vyhealovat nad 8500 
HP, toto musí proběhnout během pár vteřin, a poté někdo musí na Naj´entuse vrhnout 
Impaling spine. Spine poletí směrem k Naj´entusovy rychlostí sněhové koule a prorazí Tidal 
shield a způsobí 8500 frost dmg každému v raidu. Výborným nápadem je použití Greater 
Frost Protection Potion nebo Major Frost Protection Potion v momentě, kdy si nahodí Tidal 
Shield (ne dříve protože můžeš schytat splash dmg z Needle spine)  
 
 
Podé co je mu sundán Tidal Shield pokračuje v melee útocích na MT. Po 15s začně znovu 
vypouštět Needle spiny. Po 20s vypustí první Impaling Spine, po 40s druhý a po 60s si znovu 
nahodí Tidal Shield.  
 
Tato procedura se opakuje po celou dobu fightu od jeho 100% do 0%. 


